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Autor: Mgr. Ondřej Hrabec 

Název práce: Herní styl jako intencionální model u hráčů videoher 

 

K výběru zkoumaného tématu: Autor si ke svému zkoumání zvolil herní styl, který 

jakožto intencionální model může fungovat jako nástroj k předvídání chování soupeře. 

Volbou tohoto tématu se autor přibližuje řadě důležitých psychologických témat, jako je 

intencionalita, čtení mysli či metakognice. Tato disertační práce, přestože je na první pohled 

zaměřena na aplikovanou oblast hraní videoher, zkoumá řadu teoretických konceptů, a to 

způsobem, který zkoumaná oblast přirozeně nabízí, tj. z podstatné části rozborem expertního 

vědění poloprofesionálních hráčů, komentátorů a herních novinářů.  

K výběru a vymezení základního konceptu: V první části autor vhodně a náležitě 

vymezuje styl jako intencionální model. Aby zachytil zkoumaný jev v jeho komplexnosti, 

propojuje řadu různých teoretických rámců, jako je např. analytická filosofie, teorie mysli, 

kognitivistické pojetí, přístupy vycházející z psychoanalýzy či analytické psychologie, a 

v neposlední řadě také přístupy pragmaticky založené na herní praxi. Výsledkem je syntetické 

vymezení stylu jako intencionálního modelu, který je chápán jako: „Modus psychického 

fungování jednotlivce (variující na ose aktuální – habituální) představovaný určitým 

charakteristickým vzorcem přání, přesvědčení a záměrů. Tento charakteristický modus 

ovlivňuje intersubjektivní strategie utváření teorie mysli a výslednou podobu akce.“ Takovýto 

způsob vymezení lze hodnotit jako náležitý a ve svém pokusu o syntézu jako originální. 

K výzkumnému postupu: Ve svém zkoumání autor vychází především ze třech druhů 

empirických dat, jimiž jsou: skupinová diskuse o herním stylu, hráčské texty dostupné na 

internetu a rozhovory s komentátory a poloprofesionálními hráči. Analýza dat je provedena 

transparentním způsobem a použité metody jsou kriticky diskutovány. To, že se práce 

originálním způsobem zaměřuje na expertní vědění,  umožňuje uchopit téma „čtení mysli“ na 

velmi komplexní rovině, která je těžko dosažitelná pro dekontextualizovaný experimentální 

laboratorní výzkum tohoto tématu.  

Ke způsobu předložení zjištění: Autor presentuje především dva druhy výsledků. 

Nejprve systematickým způsobem předkládá vyčerpávající kategorizaci herních stylů s řadou 



subkategorií. Poté navrhuje procesuální model, který vrhá světlo na centrální otázku práce, tj. 

jak může čtení herního stylu jakožto intencionálního modelu fungovat jako nástroj 

k předvídání chování soupeře. Toto je vhodně doplněno vybranou případovou studií hry, která 

ilustrativním způsobem exemplifikuje zkoumanou problematiku. Oba způsoby předložení 

výsledků, tj. jak kategorizaci stylů, tak procesuální model, hodnotím jako vhodně navržené, 

funkční, srozumitelně a systematicky předložené. 

Celkové hodnocení práce: Autor ve své práci v bohaté míře osvědčil schopnost 

tvůrčího a kritického myšlení. Dokázal zde nastolit podstatná témata, adekvátním způsobem 

je zkoumat a formulovat výzkumná zjištění. Předložený text splňuje požadavky standardně 

kladené na tento druh prací. Proto tuto práci vřele doporučuji k obhajobě. 
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